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A poluição do ar tornou-se um dos fatores que mais afetam a qualidade de vida da população, uma vez 

que ocasionam prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente. Emissões de gases por veículos 

automotores comprometem significativamente a qualidade do ar por liberarem grande quantidade de 

monóxido de carbono, assim como outros poluentes. O presente estudo procurou demonstrar a relação 

direta existente entre o aumento de tráfego veicular e a concentração de poluentes atmosféricos no 

ambiente, ressaltando a necessidade do monitoramento ambiental em áreas centrais urbanas, assim 

como a implantação de medidas mitigadoras relacionadas à poluição atmosférica.  
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INTRODUÇÃO 

A poluição atmosférica é gerada por atividades industriais, processos de geração de 

energia, veículos automotores, queimadas, entre outras ações antrópicas.  Ela pode ser definida 

como qualquer forma de matéria ou energia com intensidade, concentração, tempo ou 

características que possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao 

bem estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora, ou prejudicial à segurança, ao uso e 

gozo da propriedade e à qualidade de vida da comunidade.  A qualidade do ar é resultado da 

interação de um conjunto de fatores, entre os quais estão presentes: a concentração das 

emissões, a topografia e as condições meteorológicas do local, que poderão se favoráveis ou não 

à dispersão dos poluentes. 

De acordo com Braga et al. (2005), existe poluição do ar quando este contém uma ou mais 

substâncias químicas em concentrações suficientes para causar danos em seres humanos, em 

animais, vegetais ou materiais.  Esses danos podem advir também de parâmetros físicos como o 

calor e o som. 

Os poluentes atmosféricos são classificados em primários e secundários.  Os primários 

são aqueles lançados diretamente no ar, como por exemplo, o monóxido de carbono (CO) e o 

material particulado (MP), comuns quando se fala em poluição veicular. O monóxido de carbono 

origina-se na combustão incompleta de compostos de carbono, como os combustíveis fósseis 

(gasolina, diesel e carvão), sendo um poluente tóxico, letal. 

Já os secundários formam-se na atmosfera por meio de reações que ocorrem em função 

da presença de certas substâncias químicas e de determinadas condições físicas, como por 

exemplo, o SO₃ que reage com o vapor de água para produzir o ácido sulfúrico (H₂SO₄), e 

consequentemente a “chuva ácida”. 

 

Conforme o artigo 1º da Resolução CONAMA n.03/90, padrões de qualidade do ar são as 

concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, podem afetar a saúde, a segurança 

e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao 

meio ambiente em geral. Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou 

energia com intensidade e quantidade, concentração, tempo ou características, que estão em 

desacordo com os níveis estabelecidos pelo poder publico, e que tornem ou possam tornar o ar:  

- impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;  

- inconveniente ao bem estar público;  

- danoso aos materiais, à fauna e flora;  
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- prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 

comunidade. 

 

Daí a importância da realização do monitoramento contínuo dos indicadores ambientais 

com o fim de evitar prejuízos à saúde da população.  

Os principais poluentes atmosféricos encontrados nas áreas urbanas são o monóxido de 

Carbono (CO), o dióxido de carbono (CO₂), óxidos de enxofre (SO₂ e SO₃), óxidos de nitrogênio, 

hidrocarbonetos, oxidantes fotoquímicos, material particulado (MP), entre outros. Inclui-se nesse 

rol o calor, que é uma forma de poluição atmosférica por energia que ocorre principalmente por 

causa da emissão de gases a alta temperatura no meio ambiente; gases que são liberados em 

sua maioria nos processos de combustão, como por exemplo, através da poluição veicular.  A 

poluição sonora também se caracteriza pela emissão de energia para o meio ambiente, só que na 

forma de ondas sonoras, com intensidade capaz de prejudicar os seres humanos e animais. 

De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, 

frequentemente os efeitos da má qualidade do ar não são tão visíveis comparados a outros 

fatores mais fáceis de serem identificados. Contudo, os estudos epidemiológicos têm 

demonstrado as correlações entre a exposição aos poluentes atmosféricos e os efeitos de 

morbidade e mortalidade, causadas por problemas respiratórios (asma, bronquite, enfisema 

pulmonar e câncer de pulmão) e cardiovasculares, mesmo quando as concentrações dos 

poluentes na atmosfera não ultrapassam os padrões de qualidade do ar vigentes. As populações 

mais vulneráveis são as crianças, os idosos e as pessoas que já apresentam doenças 

respiratórias. 

A poluição atmosférica traz prejuízos não somente à saúde e à qualidade de vida das 

pessoas, mas também acarretam maiores gastos ao Estado, decorrentes do aumento do número 

de atendimentos e internações hospitalares, além do uso de medicamentos. Esses gastos 

poderiam ser evitados com a melhoria da qualidade do ar dos centros urbanos. A poluição do ar 

pode ainda afetar a qualidade de materiais (corrosão), do solo e das águas, além de contribuir 

para a poluição visual. A poluição atmosférica tornou-se um dos fatores que mais afetam a 

qualidade de vida da população, uma vez que ocasionam prejuízos à saúde humana e ao meio 

ambiente (Alvares, J. et al., 2002).  

Fatores como as crescentes taxas de urbanização, a deficiência de políticas públicas de 

transporte coletivo, o crescimento e incentivos à produção e consumo de veículos, têm contribuído 

significativamente para o incremento da motorização individual (automóveis e motociclos). O 

mesmo vale para a frota de veículos pesados, como caminhões e ônibus. 
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Segundo Alvim et al. (2008), o setor de transportes contribuiu com 42% das emissões de 

carbono em 2006. O tipo e a composição do combustível usado nos automóveis influenciam de 

modo significativo nas diferentes formas de contaminação às quais o meio ambiente está sujeito.  

Os automóveis movidos a álcool, por exemplo, produzem altas emissões de aldeídos 

(principalmente formaldeído e acetaldeído) em relação àqueles movidos a gasolina. Os veículos 

movidos por misturas 20% etanol-gasolina (gasolina C) emitem mais aldeídos totais e óxidos de 

nitrogênio do que a gasolina. São também elevadas as emissões de álcool não carburado, 

principalmente com a ignição a frio.  

O uso de veículos automotores, de acordo com Mendes (2004), pode originar emissões de 

gases e partículas pelo escapamento do veículo, emissões evaporativas de combustível, 

emissões de gases do cárter do motor (subprodutos da combustão que passam pelos anéis de 

segmento do motor e por vapores do óleo lubrificante), emissões de partículas provenientes do 

desgaste de pneus, freios e embreagem, além da suspensão de partículas de poeira do solo e 

emissões evaporativas de combustível nas operações de transferência de combustível.   

As emissões de gases poluentes também variam de acordo com a maneira pela qual o 

veículo é conduzido (acelerações fortes, momento de mudança de marcha, marcha lenta, 

velocidades médias, pouca ou muita carga, etc.), a tecnologia empregada (principalmente no 

sistema de alimentação e combustão), o tipo de combustível utilizado e presença de dispositivos 

de controle de emissão, como os conversores catalíticos.  Situações das vias de tráfego como 

valetas, obstáculos, localizações de semáforos, paradas de ônibus, geometria das vias e 

qualidade da pista de rolamento também interferem muito nos padrões de emissão de poluentes. 

Diante da geração de diversos tipos de poluentes veiculares, as áreas centrais e 

comerciais urbanas têm apresentado índices preocupantes na qualidade do ar, já que apresentam 

grande movimentação de veículos automotores, gerando situações críticas de poluição 

atmosférica. 

 

OBJETIVO 

Esse trabalho teve como objetivo discutir a poluição atmosférica que se concentra nas 

áreas centrais e comerciais do município de São José do Rio Preto/SP, tendo como base os 

padrões de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 03/90, levando em 

consideração uma pesquisa sobre emissão do poluente atmosférico - monóxido de carbono (CO), 

gerado em local de tráfego intenso no município. 
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MATERIAIS E METODOS 

O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica que utilizou materiais 

publicados em livros, artigos, resumos expandidos, dissertações, teses e sites eletrônicos 

especializados no tema de Poluição Atmosférica, tendo como principal base de dados o material 

de produção científica (Resumo Expandido) elaborada pelos alunos do curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO. 

 

DIAGNÓSTICO DA EMISSÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO) POR VEICULOS 

AUTOMOTORES  

A pesquisa realizada por Bueno, L.O. et al. (2014) foi desenvolvida na área central do 

município de São José do Rio Preto/SP, durante uma semana, sendo selecionada uma das 

principais avenidas com fluxo intenso de automóveis - a Avenida Dr. Alberto Andaló, no 

cruzamento com a rua Independência, onde foram medidas as concentrações de monóxido de 

carbono.  Os valores das concentrações do poluente foram anotados e avaliados para efeitos de 

análise do comportamento do gás durante o período de medição.   

 

Nesse estudo foi utilizado um detector de múltiplos gases (manual), modelo 

GasALertQuattro (Figura 1), certificado por instituto competente, com o fim de avaliar as 

concentrações do monóxido de carbono.  

 

Figura 1  

 

Os veículos que trafegaram na área de medição foram registrados numericamente em 

fichas de campo e classificados em veículos leves, veículos pesados, motocicletas e outros 

veículos motorizados (Figura 2).  Pelo local transitaram 42.443 veículos durante o período total 
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avaliado, sendo que 16.780 foram contabilizados no período da manhã e 25.663 no período da 

tarde, representando um incremento de 52,94% entre os períodos.  Outro dado importante é que 

houve aumento significativo (282%) de veículos pesados no período da tarde, quando ocorreram 

as maiores médias de concentrações de monóxido de carbono. 

 

Figura 2  

 

O limite máximo de concentração do monóxido de carbono é de 9ppm, de acordo com a 

Resolução CONAMA n° 03/90.  No período da tarde foram encontradas médias de concentração 

do poluente acima desse limite máximo permissível (valores entre 9,12 a 12,42 ppm) e picos de 

até 18 ppm. Ressalta-se que as emissões sofrem interferências de ações de ordem climática e 

temporal, além de outros fatores como o tipo de motor, o tipo de combustível, estado de 

conservação, operação do veículo, conforme já mencionado anteriormente nesse trabalho. 

 

 

CONCLUSÃO 

O diagnóstico de poluição atmosférica demonstrou a relação direta entre a intensidade de 

tráfego veicular e a geração do poluente em estudo. 

Considerando o desenvolvimento dos municípios, fica evidente que se torna cada vez mais 

imprescindível o monitoramento da poluição atmosférica, levando em consideração estudos e 

pesquisas que podem contribuir com medidas mitigadoras da poluição ambiental, e visando uma 

melhor qualidade de vida da população. 

 

Cabe aos governos municipais promover e planejar ações para que o desenvolvimento 

socioeconômico ocorra de forma sustentável e ambientalmente segura, aplicando medidas de 

prevenção à poluição e minimização da emissão de poluentes atmosféricos. 
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  Diante do exposto, entende-se que o poder público tem o dever de evitar a implantação 

de empreendimentos que contribuam com o aumento do tráfego de veículos nas áreas centrais 

dos municípios, o que pode trazer maior concentração de poluentes, aumento de temperatura e 

intensidade de som no ambiente, além de doenças respiratórias. 
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